
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ
TMHMA :    OIKONOMIKOY                    ΧΑΪΔΑΡΙ   27 ΜΑΪΟΥ 2014
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333

 
      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
                          (συλλογή σφραγισμένων προσφορών) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  120 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 30 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ      
         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   (20.000,00  €) 

Ε  Y  ΡΩ      ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.  

                                                    

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΌΝ ΕΙΚΟΣΙ (120)  ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ

1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      ΔΕΙΓΜΑ

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ KAI 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

             ΝΑΙ         ΟΧΙ      ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 
ΙΟΥΝΙΟΥ  ΚΑΙ ΩΡΑ 
11:30 ΠΡΩΙ

                      

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΠΥΥ

       CPV 
39143112-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΑΠΛΩΝ ΚΛΙΝΩΝ



                                 ΚΩΔΙΚΟΣ    CPV  39143112-4

         
                          
                          Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του   Δημοσίου 
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07
3. Τις  διατάξεις  του  Οργανισμού  του  Ψ.Ν.Α.  «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»  (ΦΕΚ 

386/Β/25-5-89).
4. Την  από 28/02/2014 υπ. αρίθμ. 2742/723612  απόφαση  του Προέδρου   του 

Νοσοκομείου.

                                   
                                      Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Διαγωνισμό  με  συλλογή  γραπτών  σφραγισμένων  προσφορών,   για  την 
προμήθεια  στρωμάτων  νοσηλευτικών  κλινών  και  στρωμάτων  συμβατικών 
κλινών,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα Α,  το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της  παρούσας 
διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ  1Ο 
  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτές  επιχειρήσεις  (νομικά  και  φυσικά  πρόσωπα)  που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 
ΑΡΘΡΟ  2Ο 
   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
1. Κλειστή έγγραφη προσφορά,  καθαρογραμμένη και  συνταγμένη στην Ελληνική 

γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει 
αυτή  να  είναι  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.  Τα  τεχνικά  στοιχεία  της 
προσφοράς  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  ο  οποίος 
τοποθετείται  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους 
του μειοδότη μετά από συνεννόηση, ώστε  να διαπιστώσει και να ελέγξει  την 
ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών πριν την σύναψη της σύμβασης.  
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν.

2. Υπεύθυνη  Δήλωση,  η  οποία  θα  αναγράφεται,   ότι  ο  προσφέρων  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά 
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  60  ημερολογιακές 
ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.
  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
μας πριν από την λήξη αυτής  για  60 ημερολογιακές  ημέρες   πλέον του χρονικού 
διαστήματος των  60 ημερών. 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας  σε άλλον (υπεργολαβία)
  

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:
Α)  Καθαρή τιμή  σε Ευρώ    ανά  τεμάχιο  (χωρίς Φ.Π.Α.)
Β)  Επιβάρυνση  Φ.Π.Α. (συντελεστής)
Γ)  Συνολική  τιμή  ανά  τεμάχιο  συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
  Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την παραλαβή των 
υλικών και την έκδοση και  τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία 
της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 7Ο 
  Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
Για υπηρεσίες:
1. Υπέρ  Μ.Τ.Π.Υ.1,536% επί της καθαρής αξίας και εμπεριέχει   χαρτόσημο και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου.
2. Παρακράτηση 4%  (άρθρο 55, Ν.2238/94) επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
3. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ 

της ψυχικής υγείας.
4.  Παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1036 % το οποίο εμπεριέχει χαρτόσημο και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο 
  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν 
των 20.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
1. Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις  του Ν. 

2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2. Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
                                                                      ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 

                                                                       ΙΣΙΔΩΡΟΣ   ΠΡΩΙΟΣ 
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄  
                                      
              ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΩΝ                            

1.  Οι διαστάσεις    των  στρωμάτων  θα είναι   1,90 χ 0,90  μέτρα.

2.   Όλα τα υλικά  από τα οποία θα είναι κατασκευασμένα  τα στρώματα θα πρέπει να 
είναι υγιεινά ,  οικολογικά ,  υποαλλεργικά,  και γενικώς  κατάλληλα για 
νοσοκομειακή  χρήση             

 3. Τα  στρώματα πρέπει να περικλείονται σε ειδική αδιάβροχη  βραδύκαυστη  θήκη.

  4. Τα υλικά των στρωμάτων  θα είναι  από βραδύκαυστη   ύλη ,  με  αφρώδες 
ελαστικό πάχους 10  εκατοστών του  μέτρου 

  5. Το  προσφερόμενο  είδος  θα έχει πιστοποίηση  CE

 6.Οι εταιρείες  που θα   συμμετέχουν  στο Διαγωνισμό   θα είναι πιστοποιημένες  με 
ISO για   τη λειτουργία  τους..    
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

              Οι προδιαγραφές των στρωμάτων για τις εξωτερικές δομές είναι: 
             

1. Οι διαστάσεις των  στρωμάτων να είναι 1.90 Χ 90εκ.  και πάχος 18 εκ.
2. Όλα τα υλικά τα οποία θα είναι κατασκευασμένα τα στρώματα, θα 

πρέπει να είναι οικολογικά και υποαλλεργικά.
3. Τα στρώματα θα πρέπει να περικλείονται σε ειδική αδιάβροχη, 

βραδύκαυστη θήκη.
4. Τα υλικά των στρωμάτων θα είναι από βραδύκαυστη ύλη με αφρώδες 

ελαστικό.
5. Το προσφερόμενο είδος να έχει πιστοποίηση C.E
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	ΑΡΘΡΟ 8ο

